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ABSTRACT 

 

FORMULATION POLICY ANALYSIS OF JUDICIAL PROCESS WORKS 

WHICH INHIBIT (CONTEMPT OF COURT) JUDICIAL SYSTEM IN 

INDONESIA 

 

By 

 

DIMAS ABIMAYU 

(dabimayu.da@gmail.com) 

 

Contempt Of Court could hinder the trial process because of the elements involved 

in the dirty game that inhibits the trial that sparked the commotion between the 

parties, actions such as humiliation and abuse that resulted in the emergence of 

ineffectiveness course of a trial. Given this, the government wished for policy 

formulation on actions that impede the judicial process is being discussed in the 

House, which is listed in the Draft Bill and the Bill on the Implementation of Justice 

Crime. The problems discussed in this paper are (1) how the policy formulation of 

the act which obstruct the trial (Contempt of Court) in the Indonesian justice system 

and (2) Does the setting Contempt Of Court is overlapping with the draft of the 

Criminal Code? 

 

The method used in this thesis is using normative juridical approach and supported 

by empirical juridical approach in the form of support from the experts of criminal 

law and law enforcement agencies to support the normative juridical data. 

Normative juridical do with how to view, examine and interpret things concerning 

the theoretical principles of the law through a literature search was associated 

directly or indirectly with this thesis. Materials literature search was conducted to 

study the principles, theories, concepts, and regulations related to the issues 

discussed. 
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Dimas Abimayu 

Based on the results of research and discussion can be concluded that the problem 

of the Contempt of Court is now in Indonesia is still just discourse just because 

there has been no decisive action of the judges against the perpetrators of the act 

can be categorized as acts of Contempt of Court, though vaguely defined chapters 

scattered in the Criminal Code can be used and to ensure that the judiciary remain 

respectable and dignified. Related to Criminal Code draft that was in the process of 

discussion in Parliament, legal policy choices most likely is criminalize the delivery 

of justice in the Draft Criminal Code, not with Bill Crime Implementation of Justice 

that stands alone. Regarding the setting of non criminal in the Offense Bill 

Implementation of Justice if it later in the end did not become a separate Act, the 

order of the trial, the smoothness of the trial, and securing trials can be regulated by 

the Supreme Court and the Constitutional Court Regulation considering both the 

judiciary was given authority to further regulate the things that are necessary for the 

smooth execution of duties and authority. 

 

Based on the above conclusions, the government should pay more attention back 

formulation a law relating to Contempt of Court order will be guaranteed an effort 

of law enforcement in the judiciary can arrange the order the course of a trial, and 

the government must be wise in formulating a regulation legislation so as to 

conform with the development of society and also be clear in order not to cause bias 

formulate laws, the overlap between regulatory and legal uncertainty. 

 

Keywords: Policy Formulation, Contempt of Court, Justice System 

Indonesia. 
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Contempt Of Court dapat menghambat proses persidangan dikarenakan adanya 

oknum-oknum yang terlibat permainan kotor yang menghambat persidangan yang 

memicu adanya keributan antar pihak, perbuatan seperti penghinaan dan pelecehan 

yang mengakibatkan timbulnya ketidakefektifan jalannya sebuah persidangan. 

Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah mengingkan adanya kebijakan 

formulasi tentang perbuatan yang menghambat proses peradilan tersebut yang 

sedang dibahas di DPR, yang tercantum di dalam RUU KUHP dan RUU Tindak 

Pidana Penyelenggaraan Peradilan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini 

adalah (1) Bagaimanakah kebijakan formulasi tentang perbuatan yang menghambat 

proses peradilan (Contempt of Court) dalam sistem peradilan Indonesia dan (2) 

Apakah pengaturan Contempt Of Court bersifat overlapping dengan RUU KUHP? 

 

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan di dukung oleh pendekatan 

yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak 

hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif 

dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterprestasikan hal-hal yang 

bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelurusan 

kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan 

skripsi ini. Penelurusan bahan-bahan kepustkaan dilakukan dengan mempelajari 

asas-asas, teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

permasalahan Contempt of Court saat ini di Indonesia masih menjadi sekedar 

wacana saja karena selama ini belum ada tindakan yang tegas dari para hakim 

terhadap para pelaku yang perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

Contempt of Court, padahal pasal-pasal yang tersebar di dalam KUHP dapat 

dipergunakan dan untuk menjaga agar lembaga peradilan tetap terhormat dan 

berwibawa. Terkait dengan RUU KUHP yang tengah dalam proses pembahasan di 

DPR, pilihan kebijakan hukum yang paling memungkinkan adalah mengatur tindak 

pidana penyelenggaran peradilan dalam RUU KUHP dan bukan dengan RUU 

Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan yang berdiri sendiri. Mengenai 

pengaturan non pidana yang ada di dalam RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan 

Peradilan jika nanti pada akhirnya tidak menjadi undang-undang tersendiri, 

ketertiban persidangan, kelancaran persidangan, dan pengamanan persidangan 

dapat diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah 

Konstitusi mengingat kedua lembaga peradilan tersebut diberikan wewenang untuk 

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas 

dan wewenang. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pemerintah harus lebih memperhatikan 

kembali diformulasikannya suatu undang-undang yang terkait dengan Contempt of 

Court agar nantinya dapat terjamin suatu upaya penegakkan hukum di lembaga 

peradilan yang dapat mengatur ketertiban jalannya suatu persidangan, serta 

pemerintah harus lebih bijak dalam memformulasikan suatu peraturan perundang-

undangan sehingga dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga harus 

jelas di dalam merumuskannya agar tidak menimbulkan bias hukum, tumpang 

tindih antar peraturan, dan ketidakpastian hukum. 

 

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Contempt of Court, Sistem Peradilan  

Indonesia 
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I.PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan 

hidupnya dengan manusia lain. Segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan 

sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan 

antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan berkelompok, 

manusia membentuk sebuah aturan-aturan untuk menciptakan keteraturan dan 

mencegah atau mengatasi tindakan yang merugikan manusia sehingga 

terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Untuk menegakkan 

aturan-aturan hukum maka dibentuklah suatu Lembaga Peradilan. 

 

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 

Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Ketentuan pasal 

tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara 

Hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki Lembaga Peradilan yang 

bertugas untuk melindungi kepentingan Hukum dan sekaligus menjalankan 

perintah undang-undang. Lembaga Peradilan di Indonesia sesuai dengan 

kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang terdiri atas Mahkamah 

Konstitusi, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan 

Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 
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Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka 

untuk umum, kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak 

sebagai terdakwa, sebagaiamana telah diatur di dalam Pasal 153 Ayat (3) 

KUHAP jo. Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya asas tersebut maka setiap orang dapat 

menghadiri, melihat, dan mengikuti jalannya persidangan. Pemeriksaan sidang 

pengadilan yang terbuka untuk umum kadang kala mengundang perhatian 

masyarakat apalagi jika kasus tersebut melibatkan pejabat atau mendapat 

sorotan tajam dari masyarakat sehingga pengadilan terlihat sangat ramai 

dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan persidangan tersebut, hanya 

saja sering dijumpai banyaknya pengunjung persidangan baik itu para pihak 

yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa 

membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan. Tindakan 

tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Pengadilan 

(Contempt Of Court). 

 

Istilah Contempt Of Court di Indonesia dapat dilihat di dalam Penjelasan Umum 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 

alinea ke-4 yang menyebutkan, selanjutnya untuk dapat lebih menjamin 

terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat 

suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah 

laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong 
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kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal dengan 

istilah Contempt Of Court. 

 

Contempt Of Court dapat menghambat proses persidangan dikarenakan adanya 

oknum-oknum yang terlibat permainan kotor yang menghambat persidangan 

yang memicu adanya keributan antar pihak, perbuatan seperti penghinaan dan 

pelecehan yang mengakibatkan timbulnya ketidakefektifan jalannya sebuah 

persidangan. Tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap Pengadilan 

(Contempt Of Court) yang telah terjadi di Indonesia ini belum sepenuhnya 

terselesaikan. Ini dapat semakin meningkatnya tindakan Contempt Of Court di 

Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum 

dan pemerintah dalam hal penanggulangan kasus Contempt Of Court yang 

terjadi. 

 

Contempt Of Court di Indonesia belum ada pengaturan yang jelas, tetapi di 

dalam KUHP terdapat ketentuan Pasal-Pasal yang dapat dikualifikasikan 

sebagai aturan mengenai Contempt Of Court, yaitu tercantum di dalam Pasal 

207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 217, Pasal 224, Pasal 

233, dan Pasal 420 KUHP, yaitu: 

Pasal 207 KUHP: 

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina 

suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

Pasal 208 KUHP: 

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 

umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap suatu 

penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, dengan maksud supaya 
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penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus 

rupiah. 

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 

pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya 

pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu, maka dapat 

dilarang menjalankan pencarian tersebut. 

Pasal 209 KUHP: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 

denda paling banyak tiga ratus rupiah: 

Ke-1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada 

seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

Ke-2. Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau 

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut 

dalam Pasal 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan. 

Pasal 210 KUHP: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

Ke-1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang 

Hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang 

diserahkan kepadanya untuk diadili. 

Ke-2. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, 

yang menurut ketentuan Undang-Undang ditentukan menjadi penasihat atau 

adviseur untuk menghadiri sidang suatu pengadilan, dengan maksud untuk 

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 

(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud untuk memperoleh 

pemidanaan, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun. 

Pasal 211 KUHP: 

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang 

pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan 

perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun. 

Pasal 217 KUHP: 

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat 

di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, 

dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang 

berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau 

pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. 
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Pasal 224 KUHP: 

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-

undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang 

yang harus dipenuhinya, diancam: 

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 

2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. 

Pasal 233 KUHP: 

Barangsiapa dengan sengaja memghancurkan, merusak, membuat tak dapat 

dipakai atau menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan 

atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-

surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau 

untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, 

ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. 

Pasal 420 KUHP: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 

Ke-1. Seorang Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui 

bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi 

tugasnya; 

Ke-2. Barangsiapa yang menurut ketentuan Undang-Undang ditunjuk 

menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah 

atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi 

nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. 

(2) Jika hadiah atau janji itu diterimanya dengan disadari bahwa itu diberikan 

supaya mendapat pemidanaan dalam suatu perkara pidana, maka yang 

bersalah dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

 

Ketentuan-ketentuan Contempt Of Court haruslah dibuat dengan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada di dalam KUHP, 

KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi di 

negara Indonesia yang menimbulkan keributan antar pihak baik dari pihak di 

dalam peradilan maupun di luar peradilan, seperti kasus yang terjadi di 

Indonesia yang sangat mempengaruhi kinerja hakim. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka ada dua aspek yang penting yang menjadi 

objek pengaturan Contempt Of Court yaitu Internal lembaga peradilan dan 

eksternal lembaga peradilan. Adapun yang berkaitan dengan internal lembaga 

peradilan adalah orang-orang yang menggerakkan lembaga peradilan, proses 

kegiatan daripada lembaga peradilan, dan hasil dari proses kegiatan lembaga 

peradilan. 

 

Terkait dengan aspek internal lembaga peradilan ini maka contempt of court 

mengatur sikap setiap orang secara individual atau secara berkelompok 

terhadap kewibawaan, martabat, dan kemandirian lembaga peradilan. Setiap 

orang tersebut tidak hanya terbatas pada pencari keadilan,  terdakwa, penasehat 

hukum, saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan, tetapi juga 

mencakup aparat penegak hukum lainnnya seperti polisi, jaksa dan hakim. 

 

Dilihat dari perkembangan zaman yang semakin pelik, membuat kejadian 

Contempt Of Court tidak bisa dihindari  di setiap persidangan, melihat kasus 

yang pernah terjadi antara Ketua KY Suparman dan Taufiqurahman yang 

melaporkan Hakim Sarpin karena memutuskan penetapan tersangka Budi 

Gunawan oleh KPK tidak sah. Sarpin menilai kritik yang ditulis di media massa 

mengenai putusannya itu sebagai bentuk penghinaan atau pencemaran nama 

baik, dan merasa terpojok oleh para pengkritiknya seolah-olah salah mengambil 

keputusan hukum. Kredibilitasnya sebagai penegak hukum diragukan dan 

dilecehkan yang akhirnya dapat mempengaruhi pandangan publik atas 

kapasitasnya seorang hakim. 

 

Dengan mencuatnya kasus MA merasa perlu untuk memasukkan kasus 

penghinaan terhadap pengadilan ke dalam RUU Contempt of Court. Akan tetapi 

masih timbul perdebatan, karena di satu sisi sejumlah kalangan menilai aturan 

ini bisa berpotensi membelenggu kebebasan pers. Tetapi di sisi lain aturan ini 

dinilai beberapa pihak sangat diperlukan, karena proses maupun putusan 

pengadilan seringkali menjadi objek penghinaan seseorang lewat media massa. 

Sepanjang menyangkut kebebasan dan penguatan pers semua pihak harus 

mendukungnya. Tapi penyalahgunaan kebebasan pers tetap harus dikontrol. 

Jangan sampai media dikriminalisasi sepanjang wartawan yang bersangkutan 

bertindak profesional. 
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Pemerintah dan DPR diharapkan bisa segera membuat Undang-Undang 

Contempt of Court untuk menyelesaikan perseteruan antara Komisi Yudisial 

dengan Hakim Sarpin. Mantan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia 

Otto Hasibuan menjelaskan, Undang-Undang Contempt Of Court tersebut dapat 

menyelesaikan persoalan yang menimpa hakim dengan lembaga negara lain 

maupun dengan masyarakat umum. 

 

“Di negara maju seperti Amerika, Hongkong kewibawaan pengadilan sangat 

dijaga. Oleh karenanya, mereka mempunyai Undang-Undang Contempt Of 

Court. Nah, yang terjadi di Indonesia kan sebaliknya kewibawaan pengadilan 

tidak bisa dijaga misalnya orang dengan enaknya teriak-teriak di ruangan sidang 

dan sebagainya,” terang Otto Hasibuan di Jakarta, Jumat (7/8/2015). Dia 

menjelaskan, Undang-Undang Contempt Of Court tersebut harus memuat 

mengenai sanksi yang tegas kepada setiap orang yang melakukan penghinaan 

terhadap pengadilan. “Penempatan pasal-pasal Contempt of Court itu tidak 

dimasukkan dalam KUHP melainkan harus dibuat UU tersendiri. Kasus yang 

terjadi antara KY dan Hakim Sarpin ini seharusnya bisa diselesaikan dengan 

UU Contempt Of Court jika kita sudah memilikinya tidak perlu dengan KUHP,” 

tambahnya. 

 

Menurutnya, masalah hakim Sarpin dan KY yang menggunakan KUHP saat ini 

menimbulkan polemik di masyarakat. “Ini jelas tidak bisa kita biarkan berlarut-

larut sehingga membuat opini yang berkembang di masyarakat manjadi melebar 

ke mana-mana dan keluar dari konteks hukum yang ada di Indonesia. Karena 

masing-masing pihak mempunyai argumen yang berbeda-beda akibat tidak 

adanya Undang-Undang yang menjadi acuan bersama. Bagaimana jika kita 

melakukan penghinaan terhadap wibawa pengadilan,” tegasnya. 

 

Otto mengakui memang ada kekawatiran dari masyarakat jika Undang-Undang 

Contempt Of Court ini diberlakukan nantinya bisa membuat hakim bisa 

semena-mena dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Untuk itu, dalam 

membuat UU tersebut harus dibuat secara matang dan melibatkan semua pihak 

penegak hukum dan stakeholder lainnya. Oleh karenanya, pengawasan terhadap 

perilaku hakim pun harus terus ditingkatkan. "Undang-Undang Contempt Of 

Court ini diharapkan bisa menjembatani antara masyarakat pencari keadilan 

dengan hakim-hakim sebagai penentu di persidangan sehingga kewibaan 

pengadilan sebagai tempat pencari keadilan terakhir bisa menjadi tumpuan bagi 

masyarakat dan pada akhirnya semua keputusan pengadilan bisa dipatuhi dan 

dijalankan," pungkasnya.1 

 

                                                           
1 http://news.okezone.com/read/2015/08/07/337/1192219/atasi-kasus-ky-sarpin-uu-contempt-of-

court-perlu-dibuat ( diakses pada hari Kamis, 29 Desember 2016 Pukul 20:00 WIB) 

 

http://news.okezone.com/read/2015/07/13/337/1181250/jokowi-ingin-mediasi-kasus-sarpin-dan-pimpinan-ky
http://news.okezone.com/read/2015/07/13/337/1181250/jokowi-ingin-mediasi-kasus-sarpin-dan-pimpinan-ky
http://news.okezone.com/read/2015/08/07/337/1192219/atasi-kasus-ky-sarpin-uu-contempt-of-court-perlu-dibuat
http://news.okezone.com/read/2015/08/07/337/1192219/atasi-kasus-ky-sarpin-uu-contempt-of-court-perlu-dibuat
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Ketentuan-ketentuan Pasal yang terdapat dalam KUHP tidaklah tegas karena 

tidak secara jelas menjelaskan perbuatan atau tindakan yang ditujukan pada 

Pengadilan sehingga penegakan hukum bagi pelaku Contempt Of Court tidak 

dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini haruslah menjadi perhatian khusus 

bagi pemerintah Indonesia khususnya agar cita-cita pendiri Negara ini yang 

menginginkan Indonesia sebagai Negara Hukum dapat terealisasikan dengan 

baik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin menulis 

skripsi tentang “Analisis Kebijakan Formulasi Tentang Perbuatan Yang 

Menghambat Proses Peradilan (Contempt of Court) Dalam Sistem Peradilan 

Indonesia”  

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang 

dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tentang perbuatan yang menghambat 

proses peradilan (Contempt Of Court) dalam sistem peradilan Indonesia? 

2. Apakah pengaturan RUU Contempt Of Court bersifat Overlapping dengan 

RUU KUHP? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana, 

Mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, Maka perlu adanya 

pembatasan permasalahan. penelitian ini dititik beratkan pada penelitian yang 

bersifat normatif yaitu kebijakan legislatif dalam memformulasikan yang 

khususnya mengenai perbuatan yang menghambat proses peradilan (Contempt 

Of Court) dalam sistem peradilan Indonesia. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kebijakan formulasi tentang perbuatan yang 

menghambat proses peradilan (Contempt Of Court) dalam sistem 

peradilan Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaturan RUU Contempt Of Court bersifat 

overlapping dengan RUU KUHP 

  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis 

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan 

kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan 

disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta 

memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, 

khususnya bagi pihak pembentuk Perundang-Undangan dalam rangka 

menciptakan suatu peraturan hukum yang lebih baru. 



10 
 

b. Praktis 

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, 

memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi 

hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti.2 

 

Pada pengertian kebijakan, dilihat dari kebijakan hukum pidana sering disebut 

sebagai politik hukum pidana. Politik hukum pidana dapat diartikan sebagai 

kebijakan yang mengatur mengenai ketentuan perundang-undangan yang akan 

ditetapkan dan dibuat sebagai acuan kepada kebijakan publik yang mengacu 

kepada hukum pidananya. 

 

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian 

integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).3 Menurut Sudarto, politik 

kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam 

                                                           
2 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. hlm. 124. 
3 Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlm. 2 
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menanggulangi kejahatan”4. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan 

kejahatan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) harus dengan 

menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal”5 

 

Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya 

penanggulangan dan pencegahan kejahatan meliputi tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif); 

2. Tahap aplikasi (kebijakan yufikatif); 

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). 

 
Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam 

proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap 

aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban 

dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. 

Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena 

adanya kesalahan pada tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan 

dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi. 

 

Tahap formulasi sangat berkaitan dengan politik hukum pidana (penal policy). 

Menurut Sudarto, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.6 Dalam perumusan suatu 

                                                           
4 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1977), hlm. 38 
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung, Alumni, 2005), 
hlm. 158 
6 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum 

Pidana”, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hlm. 93 
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Undang-undang tentunya harus melalui suatu proses kriminalisasi, yaitu 

menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana kemudian 

dijadikan sebagai tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan 

tentunya harus mempertimbangkan banyak hal, karena proses kriminalisasi 

merupakan permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal, selain masalah 

dalam penetapan sanksi yang sebaiknya dijatuhkan.7 

 

Dalam kebijakan formulasi, perlu kiranya memperhatikan kriteria kriminalisasi 

dan dekriminalisasi yang mengemuka dalam laporan Simposium Pembaharuan 

Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, yaitu: 

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena 

merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat 

mendatangkan korban; 

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, 

artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan 

hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu 

sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai; 

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak 

seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang 

dimilikinya; 

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi citacita 

bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.8 

 

Kebijakan formulasi pada dasarnya terdapat di dalam aspek hukum pidana 

materiel, dikarenakan kebijakan formulasi merupakan suatu kebijakan yang 

dibentuk berdasarkan pemikiran para ahli dan pembuat undang-undang (Badan 

Legislatif) di dalam menentukan peraturan yang tepat untuk nantinya akan 

dijadikan kebijakan publik yang dapat berguna bagi masyarakat dan negara. 

                                                           
7 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlm. 32 
8 Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di 
Semarang 
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Hal-hal mengenai Contempt Of Court, terlebih dahulu mempelajari berbagai 

teori-teori mengenai perbuatan yang menghambat proses peradilan yang 

tercantum di dalam Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 

217, Pasal 224, dan Pasal 420 KUHP yang berisi mengenai perbuatan yang 

dapat menjadi penghambat dalam proses persidangan. 

 

Berdasarkan ketentuan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi: 

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-

baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap 

dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, 

martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt 

of Court.” 

 

Berdasarkan pemaparan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung tersebut  dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan 

ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan 

lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan 

dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau Contempt 

of Court. 
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Selanjutnya, perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat 

penghinaan dan perlawanan terhadap peradilan antara lain: 

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in Court), 

merupakan perbuatan atau tingkah laku yang secara tidak tertib, 

memalukan, atau merugikan, mengganggu jalannya proses peradilan yang 

seharusnya dari pengadilan. Pelanggaran jenis ini dapat berbentuk 

penghinaan terhadap hakim, pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap 

saksi, tidak mau berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang pengadilan 

ataupun penasehat hukum yang tidak menunjukkan sikap hormat terhadap 

pengadilan; 

2. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders), 

yaitu terjadi apabila perbuatan yang seharusnya dilakukan ataupun tidak 

dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan ataupun diminta oleh 

pengadilan dalam menjalankan fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh 

seseorang yang diperintahkan itu. Hal ini secara analogi juga dapat 

dikenakan terhadap Putusan yang seharusnya dijalankan oleh orang, badan 

hukum perdata bahkan badan hukum publik (badan/pejabat tata usaha 

negara) yang tidak melaksanakan putusan pengadilan; 

3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court), 

yaitu suatu aturan umum (general rule) yang menyatakan bahwa tidak 

diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak 

memihak untuk suatu kasus yang sedang atau akan diperiksa di 

pengadilan. Hal ini dapat dihindari apabila dalam mengadakan pemberitaan 

atau komentar itu dilakukan secara wajar dan tidak memihak yang 

merupakan hasil investigasi yang akurat (fair and accurate reporting). Oleh 

karena itu, untuk menghindari adanya trial by the pressdalam pemberitaan 

dan komentarnya, media massa seharusnya tidak memuat pemberitaan yang 

bersifat mendahului (prejudicial) atau memberikan ilustrasi yang 

menggambarkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak mempunyai 

kesalahan sama sekali sebelum adanya keputusan yang pasti; 

4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice), 

yaitu berbentuk penentangan terhadap perintah pengadilan secara terbuka 

maupun penyuapan terhadap saksi atau mengancam saksi agar tidak 

memberikan keterangan ataupun memalsukan keterangan yang diberikan; 

5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan 

cara pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice Rule), yaitu Ruang 

lingkup contempt by scandalizing the court meliputi tuduhan yang secara 

langsung ditujukan pada hakim tertentu atau pejabat pengadilan dan kritik-

kritik terhadap keputusan dari pengambil keputusan. Jadi, ruang 

lingkup contempt by scandalizing the court tidak hanya ucapan atau kata‐

kata yang dapat menurunkan atau merendahkan martabat hakim atau 

pengadilan tetapi meliputi pula kritik atau pernyataan yang dapat 

mempengaruhi proses peradilan pada masa yang akan datang.9 

                                                           
9 Seno Adji, Oemar. 2007. Peradilan Bebas dan Contempt Of Court. Diadit Media. Jakarta, hlm : 

25-26. 
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Jenis Contempt of Court yang kerap terjadi dan dilakukan terhadap Pengadilan 

di masa sekarang dengan merujuk pada pengkatagorian dari Oemar Seno Adjie 

tersebut di atas adalah jenis Disobeying a Court Order, The Sub Judice 

Rule dan Scandalizing The Court. Hal ini mungkin muncul seiring dengan era 

kebebasan berkumpul & berpendapat dari segala lapisan masyarakat, juga 

sebagai akibat langsung dari masa reformasi yang langsung atau tidak, 

meniadakan sekat-sekat pembatas opini, kekebasan pers sekaligus ajang unjuk 

gigi dan kekuatan antar kelompok bahkan antar lembaga negara. 

 

Di dalam ketentuan KUHP sendiri, perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan 

dan/atau penghinaan terhadap pengadilan, dijelaskan di dalam Pasal 207, Pasal 

217 dan Pasal 224 KUHP: 

Pasal 207 KUHP: 

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina 

suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

Pasal 217 KUHP: 

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat 

di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, 

dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang 

berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau 

pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. 

Pasal 224 KUHP: 

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-

undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang 

yang harus dipenuhinya, diancam: 

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 

2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. 
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Jika di dalam pelaksanaannya, masih banyak terdapat adanya suatu tindakan 

yang bersifat penghinaan dan perlawanan terhadap peradilan yang dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung. Para penegak hukum yang terlibat di 

dalam sebuah tindakan melawan dan/atau menghina pengadilan masih belum 

menemui titik jera sebagai tindakan yang seharusnya tdak boleh dilakukan, agar 

menjadikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat baik yang berada di 

lingkungan peradilan maupun diluar lingkungan peradilan. 

 

Hakim juga masih seringkali melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan 

yang dapat dikategorikan sebagai Contempt Of Court. Adanya permaianan 

kotor yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa Penuntut 

Umum, dan Penasihat Hukum yang membuat suasana pengadilan tidak menjadi 

kondusif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diinginkan. 

Ketidakcakapan dan ketidakjujuran para penegak hukum akan langsung 

menjadikan mereka menjadi semakin tidak berwibawa dalam memimpin 

persidangan. Tidak akan pernah tercipta aparat penegak hukum yang 

berwibawa apabila salah satu dari faktor-faktor mengenai Contempt Of Court 

dilakukan oleh hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam menghadapi 

perkara. 

 
Pada saat menghadapi perkara, seorang hakim mampu menjadi pribadi yang 

berbeda jika alat-alat bukti yang dihadirkan pada persidangan terebut palsu, 

bohong, ambiguitas, berdiri sendiri, atau juga tidak cocok, yang kemungkinan 

dapat merusak keyakinan dari diri hakim tersebut dalam menjatuhkan 
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putusannya. Hakim juga merupakan manusia biasa (human being) yang tidak 

luput dari pengaruh pendapat masyarakat atau opini publik (public opinion), hal 

ini tentunya sangat potensial melahirkan sikap buruk sangka atau prejudice 

hakim saat mengambil keputusan.10 

 

Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Penasihat Hukum sebagai seorang 

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada aturan-aturan 

penegakkan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang. Tugas dari masing-

masing penegak hukum tersebut tidak hanya sebatas dalam membela dan 

memberikan keputusan, tetapi tugas mereka juga membina dan mengarahkan 

kesadaran masyarakat akan kesadaran hukum. Upaya penegakkan hukum yang 

dilakukan oleh para penegak hukum kepada masyarakat pun memiliki hambatan 

dalam pelaksanaanya. 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

natara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang 

berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.11 Hal ini dilakukan 

dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan 

penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang 

dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang 

tetap dalam penafsiran, antara lain: 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

                                                           
10 Yahya Harahap. 2002 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Sinar Grafika. Jakarta, hlm : 313.  
11 Soerjono Soekanto. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta, hlm. 126.   
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(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan seabgainya). Penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. Penyelidikan kimia dng menguraikan 

sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan seabgainya. Penjabaran 

sesudah dikaji sebaik-baiknya. Pemecahan persoalan yang dimulai 

dengan dugaan akan kebenarannya. (KBBI)12 

b. Kebijakan formulasi adalah  sebagai bagian dalam proses kebijakan 

publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan 

evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi 

kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau 

program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber 

pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi.13 

c. Contempt Of Court adalah suatu tidak berbuat atau suatu perbuatan yang 

secara substansial menimbulkan distrubsi ataupun suatu obstruksi 

terhadap suatu proses peradilan dalam suatu perkara tertentu.14 

d. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di 

Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan 

mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan 

hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-

hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) 

untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, 

dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum 

formal.15 

e. Pengadilan adalah  badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem 

peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk 

dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah 

forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang 

berlaku di Indonesia.16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
13 Wibawa. 1994. Kebijakan Formulasi Penysunan Kinerja Pemerintahan. Sinar Grafika. Jakarta, 

hlm : 2. 
14 Oemar Seno Adji. 2007. Peradilan  Bebas  dan Contempt of Court. Diadit Media. Jakarta, hlm : 

10. 
15 Dikutip dari Laman Resmi Pengadilan Yogyakarta. 
16 Ibid. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang 

jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang 

pokok-pokok bahasan sebagai berikut: kebijakan formulasi tentang perbuatan 

yang menghambat proses peradilan, dan bagaimana kebijakan formulasi 

terhadap perbuatan yang menghambat proses peradilan. 

III. METODE PENULISAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara 

pengumpulan data serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang 

terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun 

menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik 

responden, analisis kebijakan formulasi tentang perbuatan yang menghambat 

proses peradilan (Contempt Of Court) dalam sistem peradilan Indonesia. 
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V. PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan 

pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan 

pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kebijakan 

 Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum 

tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada 

seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari 

kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas 

yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang 

dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan 

berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan 

keputusan. 

 

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang 

kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan ”kebijaksanaan”, 

yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah 

kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan 

tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah:  

1. Undang-Undang; 

2. Peraturan Pemerintah; 

3. Keppres; 

http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-konsep-apa-itu-konsep.html
http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-kepemimpinan-menurut-para.html
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4. Kepmen; 

5. Perda; 

6. Keputusan Bupati; dan 

7. Keputusan Direktur.  

 

Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib 

dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan 

pada kita semua bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, 

dan mikro. 

 

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan 

untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan 

mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas 

tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk 

siklus aktivitas yang komplek dan tidak linear. Kebijakan ditinjau dari segi 

hukum pidana sering disebut sebagai politik hukum pidana. Dalam kepustakaan 

asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, 

antara lain penal policy, criminal law policy atau staftrechtspolitiek. 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah  politik 

dalam tiga batasan pengertian, yaitu: 

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-

dasar pemerintahan); 

2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya); 

3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) 

kebijakan.17 

                                                           
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara 

bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum 

pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi 

kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat 

dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. 

Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui 

suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. 

 

B. Pengertian Kebijakan Formulasi 

Pada pengertian kebijakan, dilihat dari kebijakan hukum pidana sering disebut 

sebagai politik hukum pidana. Politik hukum pidana dapat diartikan sebagai 

kebijakan yang mengatur mengenai ketentuan perundang-undangan yang akan 

ditetapkan dan dibuat sebagai acuan kepada kebijakan publik yang mengacu 

kepada ketentuan hukum pidananya. 

 

Di dalam sistem peradilan pidana, terdapat sebuah sistem-sistem yang mengatur 

mengenai hal-hal yang secara sempit dan secara luas. Sistem peradilan sering 

diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan yang menyelenggarakan 

keadilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan 

suatu perkara/sengketa”. 
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Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, 

karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi, 

pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan hakim” karena “kekuasaan 

kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan 

hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan 

bahwa “Sistem Peradilan Pidana” (dikenal dengan istilah SPP atau Criminal 

justice System/CJS) pada hakikatnya merupakan “sistem penegakkan hukum 

pidana” (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan 

Kehakiman di bidang Hukum Pidana” (SKK-HP).18 

 

Bertolak dari pengertian sistem secara integral, maka pengertian sistem 

peradilan (SPH) dalam arti luas dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 

1. Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (legal substance), sistem 

peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakkan substansi 

hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum 

pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat 

dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/sistem penegakkan hukum 

pada hakikatnya merupakan “integrated legal system” atau integrated legal 

substance”. 

2. Dilihat dari aspek/komponen struktural (legal structure), sistem peradilan 

pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan 

atau lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan 

kewenangannya masing-masing di bidang penegakkan hukum. Dengan 

demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan (SPH) juga merupakan 

“sistem administrasi/penyelenggaraan” atau “sistem 

fungsional/operasional” dari berbagai struktur/profesi penegak hukum. 

Dilihat dari sudut struktural/administrasi/fungsional inilah di bidang sistem 

peradilan pidana (SPP), muncul istilah “integrated criminal justice system” 

atau “the administration of criminal justice”. 

3. Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (legal culture), sistem 

peradilan (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-

nilai budaya hukum” (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas 

hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum). 

Dengan demikian, dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) 

                                                           
18 Barda Nawawi Arief. 2013. Perbandingan Hukum Pidana. Rajawali Press. Jakarta, hlm : 4  
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dapat dikatakan merupakan “integrated legal culture” atau “integrated 

cultural legal system”, walaupun ada pendapat bahwa tidaklah mudah 

membuat batasan tentang “legal culture”.19 

 

Berdasarkan uraian mengenai sistem peradilan pidana yang telah diuraikan, 

maka dapatlah disimpulkan bahwa di dalam sebuah sistem terdapat adanya 

aspek-aspek atau komponen yang mengaturnya, yaitu: 

1. Aspek hukum pidana materiel, yaitu aspek hukum yang mengatur mengenai 

pengaturan hukum, pembentukan hukum (kebijakan formulasi) yang 

dilakukan oleh lembaga legislatif selaku badan dan/atau lembaga yang 

berwenang membuat dan mengatur mengenai peraturan perundang-

undangan yang akan ditetapkan ke publik, sehingga peraturan-peraturan 

yang dibuat dan ditetapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. 

2. Aspek hukum pidana formil, yaitu aspek hukum yang mengatur mengenai 

pelaksanaan dan tata cara bagaimana hukum materiel itu diterapkan, 

berdasarkan ketentuan peraturan yang terdapat di dalam aspek hukum 

materiel, maka terdapatnya sebuah badan atau lembaga yang menjalani atau 

menerapkan ketentuan tersebut. Adanya penegak hukum seperti Hakim, 

Jaksa, Pengacara, dan Kepolisian yang menjalankan tugasnya sebagai 

lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum. 

3. Aspek pelaksaan hukum pidana, yaitu aspek yang terakhir di dalam 

pelaksanaan suatu sistem peradilan pidana. Di dalam aspek ini terdapat 

sebuah lembaga yang disebut sebagai lembaga pemasyarakatan yang 

berpengaruh besar dalam menanggulagi dan memproses tindak pidana yang 

telah ditetapkan di aspek hukum pidana materiel dan dilaksanakan oleh 

aspek hukum pidana formil. Aspek berkenaan dengan pentingnya peranan 

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan proses akhir dari penerapan 

sistem peradilan pidana terpadu.20 

 

Kebijakan formulasi pada dasarnya terdapat di dalam aspek hukum pidana 

materiel, dikarenakan kebijakan formulasi merupakan suatu kebijakan yang 

dibentuk berdasarkan pemikiran para ahli dan para pembuat Undang-Undang 

(badan legislatif) di dalam menentukan peraturan yang tepat untuk nantinya 

                                                           
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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akan dijadikan sebagai kebijakan publik yang dapat berguna bagi masyarakat 

dan negara. 

 

Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Winarno, dapat dipandang 

dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara 

umum apa yang apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan 

diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan 

yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses 

seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada 

bagaimana  keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu 

keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga 

resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan 

yang dipilih.21 Sejalan dengan pendapat Winarno, maka Islamy membagi proses 

formulasi kebijakan kedalam  tahap  perumusan masalah kebijakan, 

penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan.22 

a. Perumusan masalah kebijakan. 

Pada prinsipnya, walaupun suatu peristiwa, keadaan dan situasi tertentu dapat 

menimbulkan satu atau beberapa problem, tetapi agar hal itu menjadi masalah 

publik tidak hanya tergantung dari dimensi obyektifnya saja, tetapi juga secara 

subyektif, baik oleh masyarakat maupun para pembuat keputusan, dipandang 

sebagai suatu masalah yang patut dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya. 

                                                           
21 Winarno. 1989. Kebijakan Publik. Sinar Grafika. Jakarta, hlm : 53. 
22 Islamy. 1991. Kebijakan Pemerintah. Sinar Grafika. Jakarta, hlm : 77. 
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Oleh karena itu, suatu problem, untuk bisa berubah menjadi problem umum 

tidak hanya cukup dihayati oleh banyak orang sebagai sesuatu masalah yang 

perlu segera diatasi, tetapi masyarakat perlu memiliki political will untuk 

memperjuangkannya dan yang lebih penting lagi, problem tersebut ditanggapi 

positif oleh pembuat kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problem 

umum itu menjadi problem kebijakan, memasukannya kedalam agenda 

pemerintah dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik, maka langkah 

pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah 

mengidentifikasikan problem yang akan dipecahkan kemudian membuat 

perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap problem tersebut.  Kegiatan ini 

merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan 

terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga 

akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan. 

b. Penyusunan agenda pemerintah. 

Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, 

maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana 

yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius 

dan aktif, sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, 

lebih kongkrit  dan terbatas jumlahnya. 
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Anderson menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan problem-

problem umum dapat masuk ke dalam agenda pemerintah, yakni : 

1. Apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok (group 

equlibirium), dimana kelompok-kelompok tersebut mengadakan reaksi dan 

menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa guna mengatasi 

ketidakseimbangan tersebut. 

2. Kepemimpinan politik dapat pula menjadi suatu faktor yang penting dalam 

penyusunan agenda pemerintah, manakala para pemimpin politik didorong 

atas pertimbangan keuntungan politik atau keterlibatannya untuk 

memperhatikan kepentingan umum, sehingga mereka selalu memperhatikan 

problem publik, menyebarluaskan dan mengusulkan usaha pemecahannya. 

3. Timbulnya krisis atau peristiwa yang luar biasa dan mendapatkan perhatian 

besar dari masyarakat, sehingga memaksa para pembuat keputusan untuk 

memperhatikan secara seksama terhadap peristiwa atau krisis tersebut, 

dengan memasukkan ke dalam agenda pemerintah. 

4. Adanya gerakan-gerakan protes termasuk tindakan kekerasan, sehingga 

menarik perhatian para pembuat keputusan untuk memasukkannya ke 

dalam agenda pemerintah.  

5. Masalah-masalah khusus atau isyu-isyu politis yang timbul dalam 

masyarakat, sehingga menarik perhatian media massa dan menjadikannya 

sebagai sorotan. Hal ini dapat menyebabkan masalah atau isyu tersebut 

semakin menonjol sehingga lebih banyak lagi perhatian masyarakat dan 

para pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau isyu tersebut.23 

 
 

Sedangkan Jones mengajukan suatu pedoman untuk meneliti atau mempelajari 

tentang syarat-syarat suatu problem publik dapat masuk ke dalam agenda 

pemerintah, yakni : 

1. Dilihat dari peristiwanya, yang meliputi ruang lingkup, persepsi 

masyarakat, definisi dan intensitas orang-orang yang dipengaruhi oleh 

peristiwa tersebut. 

2. Organisasi kelompok, yang meliputi luasnya anggota kelompok, struktur 

kelompok dan mekanisme kepemimpinan. 

3. Cara mencapai kekuasaan, yang terdiri atas perwakilan, empati dan 

dukungan. 

4. Proses kebijaksanaan, yang meliputi struktur, kepekaan dan 

kepemimpinan.24 

 

                                                           
23 Anderson. 1966. Penyusunan Kebijakan Publik. Rajawali Press. Jakarta, hlm : 57-59. 
24 Jones. Problematika Kebijakan Publik. Citra Media. Jakarta, hlm : 32. 
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Selanjutnya, setelah problem publik tersebut dimasukkan ke dalam agenda 

pemerintah, maka para pembuat keputusan memprosesnya kedalam fase-fase, 

yang oleh Jones dibagi kedalam 4 (empat) tahap, yakni:  

1. problem definition agenda yaitu hal-hal (problem) yang memperoleh 

penelitian dan perumusan secara aktif dan serius dari para pembuat 

keputusan;  

2. proposal agenda, yaitu hal-hal (problem) yang telah mencapai tingkat 

diusulkan, dimana telah terjadi perubahan fase merumuskan masalah 

kedalam fase memecahkan masalah;  

3. bargaining agenda, yaitu usulan-usulan kebijakan tadi ditawarkan untuk 

memperoleh dukungan secara aktif dan serius; dan 

4. continuing agenda, yaitu hal-hal (problem) yang didiskusikan dan dinilia 

secara terus menerus.25 

 

c. Perumusan usulan kebijakan 

Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian 

tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi : 

1. Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. 

Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat saja dipakai 

alternatif kebijakan yang telah pernah dipilih, akan tetapi terhadap problem 

yang sifatnya baru maka para pembuat kebijakan dituntut untuk secara 

kreatif menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru sehingga 

masing-masing alternatif jelas karakteristiknya, sebab pemberian 

identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan 

mempermudah proses perumusan alternatif. 

2. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar masing-masing 

alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas 

pengertiannya, sebab semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka 

akan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan 

aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. 

3. Menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, 

sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan 

kekurangannya masing-masing, sehingga dengan mengetahui bobot yang 

dimiliki oleh masing-masing alternatif maka para pembuat keputusan dapat 

memutuskan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk 

dilaksanakan/dipakai. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap berbagai 

                                                           
25 Ibid. 
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alternatif dengan baik, maka dibutuhkan kriteria tertentu serta informasi 

yang relevan. 

4. Memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif yang 

memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah 

dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan 

penilaian terhadap alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih 

secara memuaskan akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah 

diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif. 

Tahap pemilihan alternatif yang memuaskan selalu bersifat obyektif dan 

subyektif, dalam artian bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif 

kebijakan sesuai dengan kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan 

didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan pihak-pihak yang akan 

memperoleh pengaruh sebagai konsekwensi dari pilihannya. 

 

d. Pengesahan kebijakan 

Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses 

penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang 

diakui dan diterima (comforming to recognized principles or accepted 

standards). Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-

variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik 

dan sebagainya. Proses pengesahan suatu kebijakan biasanya diawali dengan 

kegiatan persuasion dan bargaining.26  

 

Persuasion diartikan sebagai “Usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain 

tentang sesuatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang, sehingga mereka 

mau menerimanya sebagai milik sendiri”. Sedangkan Bergaining 

diterjemahkan sebagai “Suatu proses dimana dua orang atau lebih yang 

mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur/menyesuaikan setidak-tidaknya 

sebagian tujuan-tujuan yang tidak mereka sepakati agar dapat merumuskan 

serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama meskipun itu tidak terlalu 

                                                           
26 Ibid. 
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ideal bagi mereka”. Yang termasuk ke dalam kategori bargaining adalah 

perjanjian (negotiation), saling memberi dan menerima (take and give) dan 

kompromi (compromise). Baik persuasion maupun bargaining, kedua-duanya 

saling melengkapi sehingga penerapan kedua kegiatan atau proses tersebut akan 

dapat memperlancar proses pengesahan kebijakan. 

 

Sebagai suatu proses, maka tahap formulasi kebijakan terdiri atas beberapa 

komponen (unsur) yang saling berhubungan secara respirokal sehingga 

membentuk pola sistemik berupa input – proses – output – feedback. Menurut 

Wibawa, komponen (unsur) yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan 

adalah :  

a. Tindakan. 

Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara 

terorganisasi dan berulang (ajeg) guna membentuk pola-pola tindakan tertentu, 

sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem 

kebijakan. Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan dan tujuan dari 

sistem itu ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan tindakan apa yang akan 

dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, maka pada giliran berikutnya, ketika 

sistem telah berjalan, norma yang terbentuk oleh pola tindakan tadi akan 

mengubah atau setidaknya mempengaruhi tujuan sistem. 
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b. Aktor. 

Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan 

memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan 

yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap 

perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian 

mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan 

legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan 

(policy maker). Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau 

karakteristik lain dengan tuntutan ekstern, dikenal sebagai kelompok-kelompok 

kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain-lain. Untuk dapat 

tetap bertahan bermain di dalam sistem tersebut, mereka harus memilik 

komitmen terhadap aturan main, yang pada mulanya dirumuskan secara 

bersama-sama oleh semua aktor. Pada tataran ini komitmen para aktor akan 

menjadikan menjadikan mereka mematuhi aturan atau norma bersama. Selain 

itu, kepatuhan terhadap norma ini bahkan menjadi keharusan, karena 

diasumsikan bahwa pencapaian tujuan sistem akan terwujud jika semua aktor 

mematuhi norma bersama.     

c. Orientasi nilai. 

Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses 

mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam kemudian 

menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga 

setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara 

implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, aktor-aktor yang berperan dalam 
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formulasi kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan 

diantara kepentingan-kepentingan yang berbeda (muddling through or 

balancing interests), tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai (valuer), yakni 

mampu menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang 

didasarkan pada penilaian-penilaian rasional (rational judgements) guna 

pencapaian hasil yang maksimal.27    

 

Tahap formulasi kebijakan sebagai suatu proses yang dilakukan secara ajeg 

dengan melibatkan para stakeholders (aktor) guna menghasilkan serangkaian 

tindakan dalam memecahkan problem publik melalui identifikasi dan analisis 

alternatif, tidak terlepas dari nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan para aktor 

dalam proses tersebut. Anderson, Winarno, dan Wibawa mengemukakan bahwa 

nilai-nilai (ukuran) yang mempengaruhi tindakan dari para pembuat keputusan 

dalam proses formulasi kebijakan dapat dibagi kedalam beberapa kategori, 

yakni : 

a. Nilai-nilai politik, dimana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik 

dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu. Seperti umumnya 

pada paradigma kritis dalam kebijakan publik, maka dalam fase formulasi 

kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan 

kebijakan publik itu tidak boleh dilepaskan dalam fokus kajiannya, sebab 

apabila kita melepaskan kenyataan politik itu dari proses pembuatan 

kebijakan publik, maka kebijakan yang dihasilkan akan miskin aspek 

lapangannya sementara kebijakan publik itu sendiri tidak pernah steril dari 

aspek politik. Dalam konteks ini, maka proses formulasi kebijakan dipahami 

sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang sangat ditentukan oleh 

factor kekuasaan, dimana sumber-sumber kekuasaan itu berasal dari strata 

social, birokrasi, akademis, profesionalisme, kekuatan modal dan lain 

sebagainya.   

b. Nilai-nilai organisasi, dalam hal ini keputusan-keputusan dibuat atas dasar 

nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (rewards) dan sanksi 

                                                           
27 Wibawa. 1994. Kebijakan Formulasi Penysunan Kinerja Pemerintahan. Sinar Grafika. Jakarta, 

hlm : 13. 
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(sanction) yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima 

dan melaksanakannya. Pada tataran ini, tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh para stakeholders lebih dipengaruhi serta dimotivasi oleh kepentingan 

dan perilaku kelompok, sehingga pada gilirannya, produk-produk kebijakan 

yang dihasilkan lebih mengakomodasi kepentingan organisasi mereka 

ketimbang kepentingan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya sebuah perangkat sistemik yang mampu mengeliminir 

kecenderungan tersebut.  

c. Nilai-nilai pribadi, dimana seringkali keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai 

pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan 

status quo, reputasi, kekayaan dan sebagainya. Proses formulasi kebijakan 

dalam konteks ini lebih dipahami sebagai suatu proses yang terfokus pada 

aspek emosi manusia, personalitas, motivasi dan hubungan interpersonal. 

Fokus dari pandangan ini adalah siapa mendapatkan nilai apa, kappa ia 

mendapatkan nilai tersebut dan bagaimana ia mengaktualisasikan nilai yang 

telah dianutnya. 

d. Nilai-nilai kebijakan, dalam hal ini keputusan dibuat atas dasar persepsi 

pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijakan 

yang secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam 

kategori ini adalah nilai moral, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, 

kebersamaan dan lain-lain. Pandangan iniu melihat bagaimana pembuat 

kebijakan sebagai personal mampu merespon stimulasi dari lingkungannya. 

Artinya, di sini, akan banyak terlihaty tentang bagaimana seorang pembuat 

kebijakan mengenali masalah, bagaimana mereka menggunakan informasi 

yang mereka miliki, bagaimana mereka menentrukan pilihan dari berbagai 

alternatif yang ada, bagaimana mereka mempersepsi realitas yang ditemui, 

bagaimana informasi diproses dan bagaimana informasi dikomunikasikan 

dalam organisasi. 

e. Nilai-nilai ideologi, dimana nilai ideologi seperti misalnya nasionalisme 

dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan, baik kebijakan dalam negeri 

maupun luar negeri. Selain itu, ideologi juga masih merupakan sarana untuk 

merasionalisasikan dan melegitimasikan tindakan-tindakan kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah.28 

 
 

Sedangkan menurut Nigro and Nigro (Islamy), faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap proses formulasi kebijakan adalah : 

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. 

Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama “rationale 

comprehensive” yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus 

mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan 

penilaian rasional semata, tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat 

                                                           
28 Ibid. 
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dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh 

terhadap proses formulasi kebijakan.   

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama. 

Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber 

dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu 

diikuti, meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu 

yang salah sehingga perlu dirubah, apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada 

dipandang memuaskan.   

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. 

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak 

dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya, seperti dalam proses penerimaan atau 

pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat 

keputusan berperan besar sekali. 

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar. 

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh, 

bahkan sering pula pembuatan keputusan dilakukan dengan 

mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar 

proses formulasi kebijakan. 

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. 

Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh 

pada pembuatan keputusan  atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor 

pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, 

hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan 

tanggung jawab kepada orang lain akan disalahgunakan.29 

 
 

Masalah nilai dalam diskursus analisis kebijakan publik, merupakan aspek 

metapolicy karena menyangkut substansi, perspektif, sikap dan perilaku, baik 

yang tersembunyi ataupun yang dinyatakan secara terbuka oleh para actor yang 

bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan publik. Masalah nilai menjadi 

relevan untuk dibahas karena ada satu anggapan yang mengatakan bahwa 

idealnya pembuat kebijakan itu seharusnya memiliki kearifan sebagai seorang 

filsuf raja, yang mampu membuat serta mengimplementasikan kebijakan-

                                                           
29 Islamy. 1991. Formulasi Kebijakan. Sinar Grafika. Jakarta, hlm : 25. 
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kebijakannya secara adil sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan umum 

tanpa melanggar kebebasan pribadi.  

 

Meskipun demikian, realita menunjukkan bahwa kebanyakan keputusan-

keputusan kebijakan tidak mampu memaksimasi ketiga nilai tersebut di atas. 

Juga, tidak ada bukti pendukung yang cukup meyakinkan bahwa nilai yang satu 

lebih penting dari yang lainnya. Oleh karena itu, maka keputusan-keputusan 

kebijakan mau tidak mau haruslah memperhitungkan multi-nilai (multiple 

values). Kesadaran akan pentingnya multiple values itu dilandasi oleh 

pemikiran “ethical pluralism”, yang dalam teori pengambilan keputusan sering 

disebut dengan istilah “multi objective decision making”. 

 

Pada tataran ini, menjadi jelas bahwa para pembuat kebijakan idealnya 

memperhatikan semua dampak, baik positif maupun negatif dari tindakan 

mereka, tidak saja bagi para warga unit geopolitik mereka, tetapi juga warga 

yang lain, dan bahkan generasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab ialah proses yang 

melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-

pemimpin organisasi professional, para administrator dan para politisi. 
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C. Pengertian Pengadilan dan Peradilan 

Pada dasarnya, berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 

Kekuasaan Kehakiman) yang merupakan landasan hukum sistem peradilan 

negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan. Pada umumnya tidak 

mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. 

 

Namun Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan peradilan negara 

menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 

Sedangkan, istilah Pengadilan disebut di dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa “pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan 

pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. 

 

Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan 

merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, 

sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari 

keadilan agar tercapai suatu peradilan. Di samping itu, sebagaimana yang 

dikatakan dalam sebuah tulisan yang diakses dari laman resmi Pengadilan 

Negeri Yogyakarta, disebut antara lain bahwa:  

http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html
http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html
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“Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem 

peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari 

sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum 

publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di 

Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses 

yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, 

memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau 

menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum 

kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan 

diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, 

dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 

Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga 

tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah 

proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses 

mencari keadilan itu sendiri.”30 

 

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan 

bahwa terdapat badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 

meliputi badan peradilan dalam lingkungan, yaitu: 

1. Peradilan Umum 

Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara 

pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Peradilan Agama 

Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 

menyelesaiakn perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Peradilan Militer 

                                                           
30 Laman Resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta. 
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Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4. Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, 

dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengatakan bahwa 

keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini 

merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena 

itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice) dalam 

kedudukannya sebagai pengadilan negara (state court system).31 

 

D. Pengertian Contempt Of Court 

Contempt of Court adalah suatu mekanisme hukum yang pertama kali timbul 

dalam sistem Common Law dengan case law-nya, diantaranya adalah Inggris 

dan Amerika Serikat. Menurut sejarah, Contempt atau penghinaan merupakan 

perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap 

penentangan langsung kepada raja atau perintahnya. Sejak tahun 1742, Inggris 

telah menerapkan Contempt of Court dengan adanya doktrin pure streams of 

justice yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan Contempt of Court 

yang selanjutnya pada tahun 1981 diadakan pembaruan dengan diterapkannya 

                                                           
31 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 180-181. 

http://s-hukum.blogspot.com/search/label/hukum?&max-results=8
http://s-hukum.blogspot.com/2014/04/pengertian-contempt-of-court.html
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Contempt Of Court Act 1981. Amerika Serikat pertama kali diundangkan 

Contempt of Court ialah pada tahun 1789.32 

 

Istilah Contempt of Court pertama kali ditemukan dalampenjelasan umum UU 

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang 

berbunyi: 

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-

baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap 

dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, 

martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt 

of Court.” 

 

Selanjutnya, di dalam ketentuan KUHP terdapat pula ketentuan yang mengatur 

mengenai penghinaan terhadap pengadilan yang tercantum di dalam Pasal 207, 

Pasal 217, Pasal 224 KUHP: 

Pasal 207 KUHP 

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan 

menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”  

Pasal 217 KUHP 

“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di 

tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di 

muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama 

penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga 

minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.” 

                                                           
32 Sejarah Contempt Of Court dalam sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/node/2/uu-no-14-tahun-1985-mahkamah-agung
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/node/2/uu-no-14-tahun-1985-mahkamah-agung
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Pasal 224 KUHP 

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut 

undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan 

undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan; 

2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.” 

 

Kemudian, akademisi yang juga praktisi hukum Luhut M.P. Pangaribuan dalam 

bukunya yang berjudul “Advokat dan Contempt of Court” berpendapat, 

Contempt of Court klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung, 

bersifat pidana atau perdata tergantung pada peristiwanya. Menurutnya, 

Contempt of Court secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh 

wartawan.33 

 
 

Lebih jauh, masih menurut Luhut dalam konteks ada perilaku langsung dan 

tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu 

sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan 

maka Hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya diberikan oleh 

KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) tidak 

memerlukan lagi kewenangan tambahan. Dia berpendapat, Pasal 218 KUHAP 

telah memberi kewenangan pada Hakim dengan ancaman hukumannya bisa tiga 

minggu dalam penjara.34 

 

 

                                                           
33 Luhut M.P. Advokat dan Contempt Of Court. Djambatan. Jakarta, hlm : 17. 
34 Ibid. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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Pengaturan tentang Contempt of Court dimaksudkan untuk menegakkan dan 

menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, 

antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun 

pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang Contempt of Court 

merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan 

supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya 

dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, 

baik selama proses peradilan berlangsung dipengadilan maupun diluar gedung 

pengadilan. Jadi, yang dimaksud dengan “contempt of court” adalah setiap 

perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan 

merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. 

 

E. Pengertian Sistem 

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi 

satu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak pendapat tentang pengertian 

dan definisi sistem yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Berikut pengertian dan 

definisi sistem menurut beberapa ahli: 

- Jogianto, Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan 

orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. 

- Indrajit, Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen 

yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. 

- Lani Sidharta, Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. 

- Murdick, R. G, Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk 

kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang 

mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan 

http://s-hukum.blogspot.com/search/label/hukum?&max-results=8
http://s-hukum.blogspot.com/search/label/hukum?&max-results=8


43 
 

data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan 

informasi dan/atau energi dan/atau barang. 

- Davis, G. B, Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperai 

bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran. 

 

Komponen atau Karakteristik sistem adalah bagian yang membentuk sebuah 

sistem, diantaranya: 

1. Objek, merupakan bagian, elemen atau variabel. Ia dapat berupa benda fisik, 

abstrak atau keduanya. 

2. Atribut, merupakan penentu kualitas atau sifat kepemilikian sistem dan 

objeknya. 

3. Hubungan internal, merupakan penghubungan diantara objek-objej yang 

terdapat dalam sebuah sistem. 

4. Lingkungan, merupakan tempat dimana sistem berada. 

5. Tujuan, Setiap sistem memiliki tujuan dan tujuan inilah yang menjadi 

motivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak 

terkendali. Tentu tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. 

6. Masukan, adalah sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya 

menjadi bahan untuk diproses. Masukan tersebut dapat berupa hal-hal yang 

tampak fisik (bahan mentah) atau yang tidak tampak (jasa). 

7. Proses, adalah bagian yang melakukan perubahan dari masukan menjadi 

keluaran yang berguna dan lebih bernilai (informasi) atau yang tidak 

berguna (limbah) 

8. Keluaran, adalah hasil dari proses. Pada sistem informasi berupa informasi 

atau laporan, dsb 

9. Batas, adalah pemisah antara sistem dan daerah luar sistem. Batas disini 

menentukan konfigurasi, ruang lingkup atau kemampuan sistem. Batas juga 

dapat diubah atau dimodifikai sehingga dapat merubah perilaku sistem. 

10. Mekanisme pengendalian dan umpan balik, digunakan untuk 

mengendalikan masukan atau proses. Tujuannya untuk mengatur agar 

sistem berjalan sesuai dengan tujuan. 

 

 

 

 

 



44 
 

F. Pengertian Sistem Peradilan 

Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan 

yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu 

mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa.” Pengertian demikian 

tersebut merupakan pengertian dalam arti sempit, karena hanya melihat dari 

aspek struktural (system of courts sebagai suatu institusi) dan hanya melihat 

dari aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara (administer justicela 

mechanism for the resolution of disputes).35 

 

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakkan hukum, 

karena  proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. 

Jadi, pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena 

“kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan 

menegakkan hukum.” Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, 

dapatlah dikatakan bahwa “sistem peradilan pidana” (dikenal dengan istilah 

SPP atau Criminal Justice System/CJS) pada hakikatnya merupakan “sistem 

penegakkan hukum pidana” (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan 

“Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana” (SKK-HP).36 

 

Sistem peradilan atau sistem penegakkan hukum, untuk selanjutnya disingkat 

SPH dilihat secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem 

(komponen) yang terdiri dari komponen “susbtansi hukum” (legal substance), 

“struktur hukum” (legal structure), dan “budaya hukum” (legal culture). 

                                                           
35 Barda Nawawi Arief. Perbandingan Hukum Pidana. Rajawali Press. Jakarta, hlm : 5 
36 Ibid. 
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Sebagai suatu sistem penegakkan hukum, proses peradilan/penegakkan hukum 

terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan 

perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat 

penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme 

prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen 

kultural).37 Yang dimaksud dengan nilai-nilai “budaya hukum” (legal culture) 

dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai 

filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan 

kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu 

hukum. 

 

Keterkaitan erat antara ketiga komponen itu dapat diilustrasikan sebagaimana 

halnya dengan sistem “menjalankan mobil”. Apabila hukum diilustrasikan 

sebagai alat/sarana berupa mobil untuk mencapai suatu tujuan teretntu, maka 

“menegakkan/menjalankan hukum” pada hakikatnya identik dengan 

“menjalankan mobil”. Mobil/kendaraan (identik dengan “legal substance”) 

hanya dapat berjalan apabila ada supir (identik dengan “legal structure”, 

struktur hukum/aparat/lembaga penegak hukum) dan supirnya juga “menguasai 

ilmu menjalankan mobil” (punya SIM). Ilmu menjalankan mobil ini identik 

dengan “ilmu hukum” (ilmu menegakkan hukum) yang termasuk “legal 

culture”. Patut ditegaskan, bahwa dengan SIM Hukum saja tentunya juga belum 

cukup. Si pengemudi harus juga mengetahui dan menguasai ilmu/kondisi 

lingkungan. Kalau tidak tahu, bisa salah arah/salah jalan, ini berarti penegakan 

                                                           
37 Ibid. 
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hukum (pidana) harus memperhatikan konteks ke-Indonesia-an, khususnya 

kondisi lingkungan hukum Indonesia (yaitu sistem hukum nasional/siskumnas). 

 

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem peradilan 

(SPH) dalam arti luas dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 

1. Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (legal substance), sistem 

peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi 

hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum 

pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian dilihat 

dari sudut susbtansi hukum, sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada 

hakikatnya merupakan “integrated legal system” atau “integrated legal 

substance”. 

2. Dilihat dari aspek/komponen struktural (legal structure), sistem peradilan 

pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-

badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan 

fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. 

Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan (SPH) juga 

merupakan “sistem administrasi/penyelenggaraan” atau “sistem 

fungsional/operasional” dari berbagai struktur/profesi penegak hukum. 

Dilihat dari sudut struktural/administrasi/fungsional inilah, di bidang sistem 

peradilan pidana (SPP) muncul istilah “integrated criminal justice system” 

atau “the administration of criminal justice”. 

3. Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (legal culture), sistem 

peradilan (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-

nilai budaya hukum” (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas 

hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum). 

Dengan demikian, dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) 

dapat dikatakan merupakan “integrated cultural legal system”, walaupun 

ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “legal 

culture”.38 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Ibid. 



47 
 

 

 

III.METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam 

pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan 

data yang dapat memecah suatu persoalan.39 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif adalah menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan 

pendidikan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian 

kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan hukum serta sistem 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik 

berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi 

hukum dan efektifitas hukum. 

 

                                                           
39 Soerjono Soekanto. 2004, Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Press. Jakarta, hlm : 5. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan 

pustaka.40 

Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber 

pertama.41 Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan 

yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas. 

Penulis ini akan meneliti dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari 

hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Adapun 

narasumber yang dipilih adalah Hakim, yang berada pada wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dan wawancara dengan 

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan 

literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-

konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-

pokok penulisan yaitu Analisis Kebijakan Formulasi Tentang Perbuatan 

Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem 

Peradilan Indonesia. 

                                                           
40 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta, hlm : 11. 
41 Ibid. 
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Adapun data sekunder tersebut meliputi: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

4. Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus, media 

elektronik, dan lain-lain. 

 

 

 

 



50 
 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh penliti, dengan demikian maka dalam penelitian narasumber 

yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait 

yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan metode depth interview 

(wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden 

yang akan diwawancarai adalah: 

1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang  : 1 orang 

2. Dosen Hukum Pidana     : 1 orang 

Jumlah       : 2 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan 

hukum primer berupa Undang-Undang maupun bahan hukum sekunder 

yang berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara 

mencatat da mengutip buku serta literatur maupun pendapat para sarjana 

atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini. 
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b. Studi Lapangan 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk 

memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara 

menggunaka metode wawancara. 

 

2. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian 

dilakukan metode sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui 

apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai 

dengan penulisan yang akan dibahas. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh untuk 

mempermudah melakukan analisis. 

c. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian 

dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis 
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E. Analisis Data 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kulaitatif, 

yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.42 

 

Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik kesimpulan secara 

induktif, yaitu suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan secara 

induktif suatu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat 

umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus,43 yang kemudian 

diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan guna menjawab permasalahan 

yang dikemukakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
42 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta, hlm : 32. 
43 Abdulkadir Muhammad. 2004. Pengantar Penelitian Hukum. Rajawali Press. Jakarta, hlm : 8. 
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V.PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab di 

atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Contempt of Court dalam Sistem Hukum Indonesia merupakan segala perbuatan, 

tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat menghilangkan sifat sakral dari suatu 

peradilan dan merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan 

peradilan. Bahwa tindakan Contempt of Court dikategorikan sebagai tindak 

pidana karena perbuatan tersebut meresahkan sistem peradilan di Indonesia. 

Pada kenyataannya telah banyak terjadi kasus Contempt of Court dalam proses 

peradilan. Dari rincian tindak pidana yang akan diatur dalam Rancangan 

Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa tidak semua pasal dapat dijadikan 

sebagai tindak pidana. Beberapa alasan, penulis berpendapat tidak semua pasal 

dapat dijadikan sebagai tindak pidana antara lain : 

a. Beberapa Pasal dalam RUU KUHP masih bersifat hukum privat 

(perdata), misalnya pada pasal 328 butir (a) RUU KUHP. Dalam pasal 

ini, seharusnya advokat sudah mengadakan kesepakatan dengan pihak 

lawan maka kesepakatan ini sudah diketahui kedua belah pihak. 

b. Beberapa Pasal dalam RUU KUHP terdapat pasal yang kurang memberi 

kejelasan secara melawan hukum. 

c. Beberapa Pasal dalam RUU KUHP bertentangan dengan asas atau 

prinsip hukum lain misalnya hak asasi manusia. 
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2. Kebijakan formulasi mengenai Contempt of Court sebaiknya tidak dibuat adanya 

RUU tersendiri, dikarenakan akan berakibatnya suatu disharmonisasi antara 

RUU KUHP dengan RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan. Eksistensi 

dari RUU Contempt of Court ini bila menjadi undang-undang berpotensi 

menciptkan disharmoniasi dan konflik norma dengan undang-undang lainnya. 

Dikarenakan RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan sendiri bukan 

perintah langsung dari UUD NRI 1945. Dari hasil pembahasan terdapat juga 

adanya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan RUU KUHP. Persamaannya 

antara lain, yaitu: 

a. Perbuatan-perbuatan yang terkategori merupakan Contempt of Court. 

b. Pelaku adalah setiap orang baik di dalam sidang maupun di luar sidang. 

c. Ruang lingkupnya di dalam sidang maupun di luar sidang. 

 

Perbedaanya pada RUU KUHP terdapat perluasan delik atau perbuatan-

perbuatan yang diperluas dengan pemberatan pidana yang termuat dalam Pasal 

334 RUU KUHP, termasuk pidana denda menurut Pasal 77 RUU KUHP wajib 

dibayar dengan minimal khusus paling sedikit Rp. 15.000,- dan maksimal denda 

ditetapkan dengan kategori. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diruaikan, maka saran yang dapat penulis 

berikan yaitu, permasalahan Contempt of Court saat ini di Indonesia masih menjadi 

sekedar wacana saja karena selama ini belum ada tindakan yang tegas dari para 

hakim terhadap para pelaku yang perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

Contempt of Court, padahal pasal-pasal yang tersebar di dalam KUHP dapat 

dipergunakan dan untuk menjaga agar lembaga peradilan tetap terhormat dan 

berwibawa. Hakim hendaknya menindak tegas bagi pelaku yang hendak 

mencemarkan harkat martabat dan wibawa lembaga peradilan bukan hanya sekedar 

peringatan. 

 

Terkait dengan RUU KUHP yang tengah dalam proses pembahasan di DPR, pilihan 

kebijakan hukum yang paling memungkinkan adalah mengatur tindak pidana 

penyelenggaran peradilan dalam RUU KUHP dan bukan dengan RUU Tindak 

Pidana Penyelenggaraan Peradilan yang berdiri sendiri. Mengenai pengaturan non 

pidana yang ada di dalam RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan jika nanti 

pada akhirnya tidak menjadi undang-undang tersendiri, ketertiban persidangan, 

kelancaran persidangan, dan pengamanan persidangan dapat diatur dengan 

Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengingat kedua 

lembaga peradilan tersebut diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut hal-

hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang. 
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